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Aquest conte interactiu està pensat per treballar 

els estereotips de gènere i la diversitat familiar 

des de la naturalitat i la creativitat per interpre-

tar les il·lustracions. Una bateria de preguntes 

-

lar i visibilitzar des d’una mirada integradora que 

tingui en compte la comunitat LGBTI+.
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La India té dues mares,
la Joana i la Laia. 

En Roc té dos pares,
en Miquel i l’Andreu. 

La Jana té una mare i un pare,
la Paula i en Mohamed.

Et proposem petits contextos perquè construeixis les famí-
lies, però recorda que et pots inventar el context que vulguis 
amb més o menys detalls.
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L’Anna té un pare, en Pep. 

La Berta té una tieta, la Montse. La Júlia té dos germans,
la Rosa i l’Albert. 



e18e

e Qui és la mama? 

e Qui és la mami?

e Qui creus que acompanya a l’infant?

e On està la mare?

e On està el pare? 

e S’assemblen entre ells?

e Creus que s’estimen?

e Qui és el papa d’ambdues persones? 

e Viuen junts?

e L’infant, és nen o nena?

e Què hi veus a la imatge?

e Quin vincle tenen les persones de la imatge?

volar la imaginació i segur que en trobaràs més. 
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e Totes les families poden anar a jugar al parc?

e A què juguen?

e Amb qui juguen? 

e Tenen germans o germanes?

e Quins infants es mostren contents a les imatges?

e Amb quin infant aniries al parc a jugar?

e Quina extraescolar fa?

e Quina es la activitat que més li agrada fer a l’escola?

e Qui juga a pilota?

e Qui fa ballet?

e Què necessites per tenir una família?

e

e Hi veus diferències entre les famílies? Quines? 

e Quantes famílies hi ha en aquest dibuix?
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Des de Trenquem Armaris vam detectar la ne-
cessitat de treballar a les aules la diversitat fa-
miliar, sense que hi hagués explícitament una 
família amb dues mares o dos pares, tot i això 
pensem que aquest llibre és molt dinàmic i apli-
cable a diferents contextos, no només a les au-
les.

No està pensat per unes edats concretes, però 
hem elaborat una sèrie de preguntes enfoca-
des a poder dinamitzar el conte amb infants i 
que aquests inventin i construeixin la història 
de cada família, començant per la descripció de 
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l’infant i després les persones que l’acompan-
yen perquè ho visquin de manera més personal 
i puguin generar empatia cap als protagonistes, 
deixant entreveure quines construccions socials 
han acceptat i quines rebutgen o discriminen i 
intentar que abracin la diversitat i la naturalitzin.

Els nostres més sincers agraïments a Kevin, 
professor de primària, que ens va ajudar en la 
elaboració de les preguntes, a la Kaloni, qui ha 
maquetat el conte, a la Raquel, l’artista creadora 
de les il·lustracions i.... Totes ho han fet de forma 
completament altruista. Moltíssimes gràcies.
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